Leus van de maand
De afgelopen periode hadden we als onderwerp: “Niet zoveel letten op elkaar.” Een
mooie leus. Als je steeds op anderen let, heb je zelf geen tijd meer om te spelen, te leren en
te luisteren. Altijd maar commentaar hebben op de ander is gewoon niet leuk. Wees
positief. Geef complimenten. Doe aardig. Dat maakt het op school en thuis veel gezelliger.
Let dus vooral op je eigen gedrag.
De leus voor de komende periode: luister naar elkaar. Kijk elkaar aan als er iets tegen je
wordt gezegd, laat merken dat je begrijpt wat de ander zegt, laat de ander uitpraten, en
soms vind je het gesprek niet zo interessant. Dat mag je ook aangeven. Beleefd.
Op school gaan we een goede luisterhouding extra oefenen.
Bouw van de school

De steigers zijn verdwenen. Het nieuwe gebouw laat zich
nu goed zien. En wij vinden het erg mooi. De komende
weken wordt het gebouw wind- en waterdicht
gemaakt. Dus kozijnen, ramen en deuren worden
geplaatst. We krijgen regelmatig mooie reacties van
buurtbewoners, ouders en/of kinderen. We merken dat
we allemaal een beetje trots zijn. Of heel trots.
Schoolreis
Let op: de datum voor onze schoolreis is verplaatst. We gaan op 25 juni op schoolreis.
De bestemmingen en prijzen zijn bekend:
Groep
Groep 1 en 2
Groep 3, 4 en 5
Groep 6 en 7
Groep 8

Bestemming
Kinderboerderij
Duinenzathe Appelscha
Hellendoorn
kamp

Kosten
7 euro
26 euro
36 euro
55 euro

De kinderen uit groep 3 t/m 7 vertrekken rond 8.30u. en zullen
rond 16.30u. weer op school aankomen. We verwachten de kinderen om 8.20u. op school.
Dit is eerst de algemene informatie. Andere details over het schoolreisje zoals tijden voor de
kleutergroepen en het kamp voor groep 8 op 20 en 21 juni, volgen nog.
Graag willen we alle gelden voor vrijdag 7 juni ontvangen.
Er zijn steeds meer ouders die gebruik maken van de mogelijkheden bij stichting Leergeld. Ik
ga er van uit dat dit schrijven overhandigd kan worden als u gebruik maakt van betaling
door Stichting Leergeld. Ons rekeningnummer: NL83 RABO 0395473284
t.n.v. Prins Mauritsschool
Agenda
- 27 mei leerlingenraad
- 30 en 31 mei hemelvaart – de kinderen zijn vrij
- 10 en 11 juni pinksteren en personeelsreis – de kinderen zijn vrij
- 14 juni ouderraad
- 20 en 21 juni kamp groep 8
- 24 juni studiedag – de kinderen zijn vrij
- 25 juni schoolreis
- 1 en 2 juli 10-minutengesprekken en doelengesprekken; 4 juli rapporten
- In week 27 mag u informatiebulletin nr. 04-2019 verwachten
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